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PODER'JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE_DO NORTE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5" REGIAO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21" REGIÃO
COMITÊ GESTOR DE PRECATÓRIOS

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE PRECATÓRIOS - DIA 01/08/2017

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 11 horas 30

minutos, na sede do Tribunal Regional de Trabalho da 21" Região, presentes os

Excelentissimos Senhores magistrados, JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS, designado

para atuar como membro do Comitê Gestor e responsável pela Divisão de Precatórios do

Tribunal de Justiça, MICHAEL WEGNER KNABBEN, designado para atuar como membro do

Comitê Gestor e responsável pela Seção de Precatórios do TRT - 21a Região, HALLlSON

RÉGO BEZERRA, designado para atuar como membro do Comitê Gestor e responsável

pela Seção de Precatórios do TRF - 5a Região, a Sra. Maria da Conceição Nere Bezerra,

Coordenadora de Precatórios e requisitórios do TRT21 e o Sr. Fernando Henrique Carriço N

Fernandes, Chefe da Divisão de Precatórios do TJRN.

Aberta a reunião, foram discutidos os seguintes temas:

1. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DE APORTES EM ATRASO ENCAMINHADA

PELO MUNiCíPIO DE NATAL

Analisando a proposta encaminhada pelo Municipio de Natal, nos autos do

Procedimento de Bloqueio e Sequestro n.o 2017.00174-54, resolveu o Comitê Gestor pela

aceitação, condicionada à possibilidade de sequestro, ao fim do corrente ano, da diferença

entre os aportes verificada com a exclusão do referido precatório, no total de

R$16.149.273,00, caso o Município não tenha êxito em sobrestar o andamento do referido

precatório, devendo os depósitos dos aportes a que a edilidade se comprometeu através do

Ofício n.o 371/2017 - PGM/GAB-CC, serem realizadas através de débito automático

da conta de FPM.

Quanto aos rateios entre os Tribunais, decidiu-se manter os percentuais atuais,

(50,78% para o TJRN, 7,97%, para o TRT21 e 41,14% para o TRF5), sendo que os valores
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destinados ao Tribunal Regional Federal de 5" Região não serão repassados até a resolução

quanto à inclusão do precatório 84740 na ordem cronológica do referido Tribunal.

2. SITUAÇÕES ESPECIAIS DE REPASSES
Ficou decidido que nas situações apresentadas, onde a divida de um dos

Tribunais é muito inferior à de outro, na forma prevista nas planilhas anexas, sendo possivel

a quitação dos precatórios de um dos Tribunais, sem prejuízo da data de quitação dos

precatórios dos demais, que em razão do elevado valor só serão quitados próximo ao fim do

período de sobrevida do regime especial, será dada prioridade ao pagamento dos

precatórios possiveis de quitação breve, enquadrando-se nessa situação os municípios de

Tibau, Pedro Velho, Caiçara do Rio dos Ventos, Caraúbas, Ceará-Mirim, Caicó e Macau.
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lida e, achada

Ao final, compareceu à Reunião a Exma. Sra. Maria Auxiliadora Barros de

Medeiros Rodrigues, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21" Região, que,

ressaltando a preocupação com a inadimplência do Estado do Rio Grande do Norte, afírmou

que irá reiterar o oficio encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça do RN, solicitando

providências quanto ao sequestro dos aportes em atraso.

Nada mais havendo a tratar, foi r.ea a
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conforme, vai assinada pelos presentes. i/ ~/
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JOAO AFONSP MORAIS ORDEUS
Juiz Auxiliar da Presidên ia do TJRN
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MARIA DA CO
Coordenadora de Precatóríos e requisitórios do TRT21

FERNAND~~~;~FERNANDES
Chefe da Divisão de Precatórios do TJRN
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